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Background Children with autism in integration classroom have impaired

communication, stereotyped behaviors, and social isolation.

Their normal peers, in the same classroom, therefore, play an

important part, directly and indirectly, to help autistic classmates.

However, there has not been any research on peers’ attitude

towards autistic children  in an integration classroom.

Objective To describe the attitude of being peers of autistic students in

integration classroom at Chitralada Primary School.

Design Qualitative research using phenomenological approach.

Setting Chitralada Primary School.

Materials and Methods Data were collected from key informants who related  with

the autistic students. Thirteen students, together with five

teachers (2 teachers in integration classroom and 3 special

education teachers) were identified and interviewed. The

researcher also participatory observed identified students in

the class. The data were analyzed using the maticanalysis.
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Results Key informants’ attitudes regarding cognitive aspect showed

considerable similarity between students and teachers.

Regarding evaluative feeling aspect, there were evidences of

empathy and sympathy among those with positive attitude, and

upset or fear of autistic students’ behaviors among those with

negative attitude. Both positive and negative evaluative feelings

might be related to behavioral intents, i.e. approach, withdraw,

or neglect behavior.

Conclusion Peers of autistic students in integration class have both positive

and negative attitudes. The findings can be used for developing

promotion programs in order to help peers to adjust and interact

with autistic students in amore adaptive way.
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เหตุผลของการทำวิจัย เด็กออทิสติกที่เข้าเรียนร่วมมีความบกพร่องทางการสื่อสารพฤติกรรม

ซ้ำ ๆ และแยกตัวจากสังคม ดังนั้น กลุ่มเพื่อนซึ่งเป็นนักเรียนปกติ

ในชั้นเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือดูแลเด็กออทิสติกทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งยังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่พรรณนาเกี่ยวกับ

เจตคติของเพื่อนนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลาในระดับประถม

ศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อพรรณนาเจตคติต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วม

บางเวลาในโรงเรียนจิตรลดาระดับประถมศึกษา

รูปแบบการวิจัย การวิจ ัยเชิงคุณภาพ  ภายใต้กระบวนทัศน์ปรากฏการณ์ว ิทยา

(Phenomenology)

สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนจิตรลดาระดบัประถมศึกษา

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บข้อมูลนักเรียนในชั้นเรียนปกติจำนวน 13 คน และครูประจำชั้น/

ครวูชิาปกต ิและ  ครกูารศกึษาพเิศษจำนวน 5 คน โดยการสมัภาษณ์

ร่วมกับการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมนักเรียนในห้องเรียนโดยผู ้ว ิจัย

วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการวิเคราะห์ประเด็นหลัก

ผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งที่เป็นนักเรียน และครูมีเจตคติในส่วนความเข้าใจ

และความคิดเห็นเกี่ยวกับออทิสติกใกล้เคียงกัน ในส่วนการประเมิน

คณุคา่และความรูสึ้กพบวา่ความรูสึ้กทางบวก ไดแ้ก ่ความเขา้อกเขา้ใจ

เห็นใจ ความรู้สึกทางลบมักเกี่ยวกับความหงุดหงิดที่เด็กออทิสติก

ไม่ตอบสนองหรือกลัวพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ ซึ่งอาจสัมพันธ์กับ

แนวโนม้พฤตกิรรม ท้ังเขา้หา ถอยหา่ง และไมต่อบสนอง

สรุป เจตคติต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลานั้น

มีทั้งด้านบวกและลบ การเข้าใจจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมนักเรียนปกติสามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์กับ

เด็กออทิสติกได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

คำสำคัญ เจตคต,ิ ออทิสตกิ, เพือ่น.
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จากนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

หรอืเดก็ทีมี่ความตอ้งการพเิศษ อาท ิขอ้ตกลงของประเทศ

สมาชิกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาต ิ(UNESCO) เม่ือปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533)

เรือ่งการศกึษาเพือ่ปวงชน (Education for all)(1)   ซ่ึงเวลา

ต่อมาประเทศไทยก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

เรียนรว่ม หรือเรียนรวมตามลำดบั  แสดงใหเ้หน็วา่ประเทศ

ไทยมีการเปิดโอกาสให้คนพิการหรือเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษหรือเด็กออทิสติกได้เรียนร่วม หรือเรียนรวมใน

ชั้นเรียนปกติมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเจตคติและ

ความรู้  ความเข้าใจ ความเชื่อเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้อง

การพิเศษอย่างหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม สถิติของเด็กออทิสติกที่มีจำนวน

มากขึ้น ซึ่งรับการศึกษาในระบบโรงเรียนจำนวนไม่มาก

และในเด็กออทิสติกที่มีโอกาสทางการศึกษามักจะเข้า

เรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษในเขตจังหวัดต่าง ๆ หรือเข้า

รับการบำบัดในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็ก เช่น

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ นอกจากนี้ยังพบ

วา่สถานศกึษา หรอืสถานพยาบาลทีรั่บความพกิารเฉพาะ

หรือเปิดรับเด็กออทิสติกเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกตินั้น

ยังมีจำนวนจำกัดด้วยเด็กออทิสติกจะมีความผิดปกติ

หลากหลายสาเหตุ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม

ต่าง ๆ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม (2 - 4)  นอกจากแพทย์ ผู้ปกครอง และครูแล้วกลุ่ม

เพื่อนนักเรียนปกติในชั้นเรียนยังมีบทบาทสำคัญในการ

ช่วยเหลือดูแลเด็กออทิสติก เช่นเดียวกันทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม  แต่ยังไม่พบงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเพื่อน

ของนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลาในโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหัวข้อดังกล่าวเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีความ

ต้องการพิเศษหรือเด็กออทิสติกในระดับประถมศึกษาต่อไป

วิธีการศึกษา

การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ

(Qualitative) ภายใตก้ระบวนทศันท์างปรากฏการณวิ์ทยา

(Phenomenology) เป็นการสืบค้นประสบการณ์ตรงจาก

ผู้เข้าร่วมวิจัย หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ

บุคคลที่มีประสบการณ์ตรงกับการเป็นเพื่อนนักเรียนของ

เด็กออทิสติกเรียนร่วมบางเวลา  ซึ่งในที่นี้เด็กออทิสติก

ที่เรียนร่วมบางเวลา เป็นนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 จำนวน 1 คน โดยไดรั้บการศกึษาพเิศษในวชิาหลกั

ในชั้นเรียนรายบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ วิชาภาษาไทย

คณิตศาสตร์ ทักษะชีวิตเตรียมความพร้อม ฯลฯ ส่วนวิชา

ที่จะได้เรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนปกติใน

ชั้นเรียนเดียวกันเป็นบางวิชาที่ไม่เน้นวิชาการ เช่นลูกเสือ-

เนตรนารี พลศึกษา การงานอาชีพ พุทธศาสนา และ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ พบครูประจำชั้น โดยเลือก

ตัวอย่างแบบจงใจจากหลายกลุ่มหรือหลายมิติ (Dimen-

sional sampling) ตามบทบาทผู้ให้ข้อมูลและรูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์ที่ต่างกัน เช่น บทบาทนักเรียน บทบาทครูทั้ง

ครูประจำชั้น/ครูสอนนักเรียนปกติ รวมทั้งครูการศึกษา

พิเศษที่มีปฏิสัมพันธ์ทั้งแบบเข้าหาถอยห่าง และไม่ตอบ

สนอง โดยสังเกตจากสีหน้า ท่าทาง คำพูด น้ำเสียง เช่น

นักเรียนที่เข้าหาดูแลช่วยเหลือหรือเล่นกับเด็กออทิสติก

เรียนร่วมสังเกตจากพฤติกรรมยิ้มแย้ม เดินเข้าไปหา หรือ

เขา้ใกล ้ จูงมอื ชวนคยุ เปน็ตน้ นกัเรยีนทีไ่ม่ไดเ้ขา้หาทัง้ที่

ถอยห่างและไม่ตอบสนองแต่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันสังเกต

จากพฤติกรรมขยับตัวหนี วิ่งหนี ยกมือป้องผลัก พูดเสียง

ห้วน สะบัดสีหน้าบึ้งตึง หรือนิ่งเฉย ไม่มอง ไม่ทักทาย

ไม่พูดคยุดว้ย เปน็ตน้

ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวใช้ระยะเวลาตั ้งแต่

เดอืน สิงหาคม - ธันวาคม 2556 อาศยัการสมัภาษณแ์บบ

ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) การสัมภาษณ์

เชิงลึก (In – depth Interview) ร่วมกบัการสงัเกต การณ์

แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยกำหนด

ขนาดตัวอย่างตามความอิม่ตัวของข้อมูล (saturated data)

คอืขอ้มูลทีเ่กบ็มาเริม่มีความคลา้ยคลงึหรอืซ้ำกนั วธิกีารมี

ดังนี้

1. การสมัภาษณแ์บบไมม่โีครงสรา้ง

(Unstructured interview) ซึ่งมีแนวคำถาม (Interview
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guide) สำหรับศึกษาในกลุ่มเพื่อนของนักเรียนออทิสติก

เรียนรว่มในประเดน็ตา่ง ๆ สำหรบัผู้เขา้ร่วมวจัิย ซ่ึงจะเปน็

การสนทนาแบบค่อยเป็นค่อยไปตามบริบทเหตุการณ์

ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น แต่ผู้วิจัยจะตั้งประเด็น

คร่าว ๆ ไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการศึกษา

ดังนี้

1) ความคดิเหน็/ความเชือ่เกีย่วกบัเดก็ออทสิตกิ

2) ผลกระทบของโรคออทิสติกต่อผู้อื่นหรือสังคม

3) การประเมินคุณค่าและแนวโน้มพฤติกรรมของเพื่อน

นักเรียนออทิสติก

กรอบแนวคิดดังกล่าวเป็นประเด็นกว้าง ๆ ซึ่ง

ผู้วิจัยอาจมีบางประเด็นที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมได้ตามบริบท

การสนทนา ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับข้อมูลและสถานการณ์ตาม

ความเหมาะสม  อาจมีการติดตามในครั้งต่อ ๆ ไปหาก

การสัมภาษณ์ในคร้ังแรกยังได้ข้อมูลไม่ครบโดยไม่บังคับให้

เดก็ตอบภายในครัง้เดยีว

2. การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเชิงลึกอย่างไม่

เป็นทางการกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured In-depth

Interview) ซึ่งมีแนวคำถาม (Interview guide) เพื่อใช้

ศึกษาในกลุ่มครูผู้เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนร่วม (ครูประจำชั้น

และครูการศึกษาพิเศษ) ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งแนวคำถาม

คล้ายกับแนวคำถามที่ใช้กับเพื่อนนักเรียนออทิสติกเรียน

ร่วม แต่เนื่องจากกลุ่มครูสามารถให้ข้อมูลรายละเอียด

ปลีกย่อย มีมุมมองมากขึ้นตามวัย ตามวุฒิภาวะ และ

ประสบการณ ์ นอกจากนียั้งมบีทบาทเกีย่วขอ้งทัง้นกัเรยีน

ปกติและนักเรียนออทิสติกเร ียนร่วม จึงต้องใช้เวลา

สัมภาษณ์ค่อนข้างมากกว่า  โดยแต่ละรายใช้เวลาประมาณ

1 - 2 คร้ังเปน็เวลาประมาณ 20 - 50 นาที

3. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมกึ่งโครง

สร้าง (Semi-structured Participant Observation)

ผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรมหรือท่าทีของเด็กออทิสติกเรียน

ร่วมในชั้นเรียน และพฤติกรรมหรือท่าทีของครูที่มีต่อเด็ก

ออทิสติก ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็นด้วยตนเองในพื้นที่ศึกษาใน

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนออทิสติกเมื่อเข้าไป

เรียนร่วมบางวิชาในชั้นเรียนปกติ หรือทำกิจกรรมร่วมกัน

กับเพื ่อนของเด็กออทิสติกเรียนร่วม ผู ้วิจัยจะยึดตาม

ตารางเวลาเรียนหรือตารางสอนประจำวันที่นักเรียนเข้าไป

เรียนร่วม โดยประมาณเวลาในการสังเกตต่อครั้งคือ 30 -

50 นาที ขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมหรือการเรียนร่วมของ

เดก็ออทสิตกิ ซ่ึงจำนวนครัง้หรอืระยะเวลาอาจจะมากหรอื

น้อยกว่าตามสถานการณ์และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น เนื่อง

จากผูว้จัิยมหีนา้ทีด่แูลเดก็ออทสิตกิเปน็หลกั หากเกดิกรณี

ที ่นักเรียนออทิสติกแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมผู้วิจัย

จำเป็นต้องแยกนักเรียนออทิสติกออกมาจากสถานที่เรียน

ร่วมในชั้นเรียนปกติเพื่อแก้ไขพฤติกรรมก่อนอาจทำให้

การเก็บข้อมูลไม่ต่อเนื่อง หรือกำหนดเวลาที่แน่นอนได้

โดยมีแนวการบันทึกแบบกึ่งโครงสร้าง และมีแนวทาง

ครา่ว ๆ ไดแ้ก ่การสงัเกตพฤตกิรรม การเขา้หาหรอืร่วมมอื

ถอยห่างหรือปฏิเสธ หรือนิ่งเฉยขณะมีกิจกรรมการเรียน

การสอนและกจิกรรมตา่ง ๆ ของทางโรงเรยีน

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะหข้์อมูลเชิงคณุภาพจากจากตวับท (Text)

ท่ีได้จากการบันทึกการสังเกตการณแ์ละถอดเทปสมัภาษณ์

เปน็หลกั โดยมขีัน้ตอนดงันี้

1. สร้างความคุ้นเคยโดยผู้วิจัยจะอ่านข้อมูลดิบทั่วไป

จากตัวอักษรที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์แบบคำต่อคำ

และจากการเขียนในแบบสังเกต  เพื่อให้เห็นภาพรวมของ

ข้อมูลทั้งหมดก่อน

2. จัดหมวดหมู่ตัวบทที่คล้ายหรือต่างกันเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ

(Typology) ซ่ึงเกดิจากการอา่นทวนซำ้แลว้

3. ลงรหัส โดยใช้การสรุปสาระของตัวบท ผู้วิจัยพิจารณา

ใช้รหัสเป็นส่วนใหญ่เพื่อสะดวกในการสรุปขั้นตอนต่อไป

4. ประมวลสาระ (Themes) หรือแบบแผน (patterns)

ของรหัสที่ได้โดยพิจารณาจากชุดข้อมูลที่อยู่ในหมวดหมู่

เดยีวกนั และเปน็แกน่ใจความหลกัของเรือ่งทีศ่กึษา

5. ตีความและสร้างบทสรุปซึ่งผู ้วิจัยได้แบ่งขั ้นตอนใน

การตีความทั้งในระหว่างเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์

และการสัมภาษณ์ และอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเป็น

พื้นฐานประกอบการสรุปผลการวิจัย
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ผลการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณนาเจตคติ

ต่อการเป็นเพื่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลา

ในโรงเรียนจิตรลดาระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2556

ซึ่งได้แก่นักเรียนที่เป็นเพื่อนของนักเรียนออทิสติกเรียน

ร่วมบางเวลาในชั้นเรียนปกติ (รวมผู้ปกครองเนื่องจาก

เป็นกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ที่เซ็นยินยอมเข้าร่วม

การวิจัย (consent form) จำนวน13 ชุดจากจำนวนที่ส่ง

นักเรียนท้ังหมด 32 ชุดและจากครจูำนวน 5 ชุดจากจำนวน

ที่ส่งไป 5 ชุดสรุปจำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 18 คนเป็น

นักเรียน 13 คนและครู 5 คนผลการศึกษาพบประเด็น

ดังต่อไปนี้

ข้อมลูส่วนบคุคล

ตารางที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก (นักเรียนใน

ชั้นเรียนปกติ)

ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นนักเรียนในชั้นเรียนปกติที่อยู่

ในชั้นเรียนเดียวกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมมีจำนวน

ท้ังส้ิน 13 คนแบง่เปน็เพศชาย 4 คนเพศหญงิ 9 คน และ

จำแนกการแสดงออกต่อเพื่อนเรียนร่วมในเบื้องต้นจาก

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบ

ไม่เป็นทางการได้แก่นักเรียนที่เข้าหา 5 คนนักเรียนที่ถอย

ห่าง 4 คนนกัเรยีนทีไ่ม่ตอบสนอง 4 คนดงัรายละเอยีดใน

ตาราง

ตารางที ่1.  รายละเอยีดสว่นบคุคลของผูใ้ห้ข้อมูล (นักเรยีนในชัน้เรยีนปกต)ิ

ID เพศ อายุ   การแสดงออกตอ่เพือ่นเรยีนรว่ม ระยะเวลา

เป็นเพื่อน

ร่วมชั้น

เข้าหา ถอย ไม่

ห่าง ตอบสนอง

S1 ชาย 10 √ 5 ปี

S2 ชาย 11 √ 2 ปี

S3 ชาย 11 √ 1 ภาคเรยีน

S4 ชาย 10 √ 1 ภาคเรยีน

S5 หญิง 11 √ 1 ภาคเรยีน

S6 หญิง 11 √ 2 ปี

S7 หญิง 11 √ 3 ปี

S8 หญิง 11 √ 1 ปี

S9 หญิง 12 √ 3 ปี

S10 หญิง 11 √ 4 ปี

S11 หญิง 10 √ 5 ปี

S12 หญิง 10 √ 1 ภาคเรยีน

S13 หญิง 10 √ 3 ปี
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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นหลักตาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)(5)

มีทัง้เจตคตดิา้นความคดิเหน็  ความเชือ่เรือ่งโรคออทสิตกิ

สาเหตุของโรค และผลกระทบของโรคออทิสติกต่อผู้อื่น

และสังคมการประเมินคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกทั้งด้าน

บวก ด้านลบ และกลาง ๆ และแนวโน้มพฤติกรรมทั้งที่

เข้าหา ถอยห่าง และไม่ตอบสนองโดยสงัเกตจากพฤตกิรรม

และวาจาที่แสดงออกผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันรวมทั้ง

การเขา้รว่มกจิกรรมตา่ง ๆ ในโรงเรยีนดงันี้

ด้านความคิดเห็น ความเชื ่อเกี ่ยวกับโรค

ออทิสติก แบ่งออกเป็นความคิดเห็นและความเชื่อจาก

ครแูละจากนกัเรยีน  พบวา่มแีนวคดิเกีย่วกบัโรคออทสิตกิ

ใกล้เคียงกัน สาเหตุของโรคออทิสติกตามความเข้าใจ

ของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ สาเหตุจากพันธุกรรม “หนูคิดว่าคง

จะมีเซลล์ ๆ ที่มันไม่สมบูรณ์ ก็เลยทำให้เค้าเป็นเด็กมี

ปัญหา” (ID:S8) สิ่งแวดล้อม สารเคมี  ได้รับอุบัติเหตุ

ความผิดปกติระหว่างคลอด บิดามารดามีอายุมาก และ

ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนนักเรียนผู้ให้ข้อมูลจะเพิ่มเติม

ความเหน็สาเหตเุร่ือง “กรรม” ทางพทุธศาสนาดว้ย

ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอาการต่าง ๆ ตาม

ความเข้าใจและรับรู้จากผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

ออทิสติกเรยีนรว่ม  ซ่ึงเปน็ออทสิติกขัน้ปานกลางถงึรุนแรง

ได้แก่ แตกต่างจากเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอื่น

ด้วยนักเรียนส่วนมากไม่ทราบชื่อโรคและมักจะเข้าใจว่า

“รู้แค่เป็นเด็กพิเศษ” (ID:S11) ความเข้าใจเรื่องประสาท

สัมผัสแตกต่างจากเด็กปกติ เด็กออทิสติกจะมีระบบ

ประสาททางการได้ยินกับระดับความดัง หรือระดับเสียง

ที่ต่างไป ตัวอย่างจากการรับรู้ของนักเรียนผู้ให้ข้อมูลว่า

”หนูว่าเคา้กลัวเสียง เวลามเีสียงดงัเคา้จะปิดหคู่ะ” (ID:S8)

รวมทั้งลักษณะพฤติกรรมอยู่ไม่นิ ่ง ปัญหาทางอารมณ์

ปัญหาทางการพูด ปัญหาทางการเรียนรู้ และปัญหาทาง

การสื่อสาร สามารถทำตามคำสั่งเฉพาะเรื่องที่ไม่ซับซ้อน

“...ตอนนี้เค้าฟังหนูได้แต่เค้ายังพูดไม่ได้ แล้วหนูเรียกเค้า

เค้าก็ไม่ค่อยหันมาเท่าไหร่...ไม่เหมือนคนอื่น แบบพูด

ไม่รู้เรือ่ง มีพดูแปลก ๆ นัง่นิง่นาน ๆ ไม่ได”้ (ID:S12) และ

มีความสนใจเฉพาะด้าน “เค้าน่าจะมีความสามารถพิเศษ

...ก็ผมดูข่าวในทีว ีมีอยู ่คน มีอยู ่คนนึงที ่ว ่าเป็นเด็ก

ออทสิตกิ เคา้พบวา่วาดภาพเกง่มากเลยครบั เปน็นกัวาด

ภาพเลย” (ID:S2) หรืออาจกล่าวสรุปรวมลักษณะอาการ

ดังที่มีคำจำกัดความเกี่ยวกับลักษณะของเด็กออทิสติก

คอื “ไม่สบตา ไม่พาท ีไม่ช้ีนิว้”

ตารางท่ี 2.  รายละเอยีดสว่นบคุคลของผูใ้หข้อ้มูล (ครปูระจำชัน้วชิาปกตแิละครกูารศกึษาพเิศษ)

ID เพศ อายุ สถานะ/ความเกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ประสบการณ์เกี่ยวกับเด็ก

กับนักเรียนออทิสติก การทำงานครู ออทิสติก

เรียนร่วมบางเวลา (ปี)

T1 หญิง 24 ครูการศึกษาพิเศษ/ 3 ปี ฝึกสอน 1 ปีและสอนเดก็

ครูประจำชั้นป.1 ออทสิตกิ 3 ปี

T2 ชาย 26 ครูการศึกษาพิเศษ/ 2 ปี สอนเดก็ออทสิติก 3 ปี

ครูประจำชั้นป.3

T3 หญิง 50 ครูประจำชั้น 20 ปี ประจำชัน้เดก็ออทสิตกิ 1 ปี

สอนวชิาเสรมิเดก็ออทสิติก 3 ปี

T4 ชาย 49 ครูประจำชั้น 20 ปี ประจำชัน้เดก็ออทสิตกิ 2 ปี

T5 หญิง 30 ครูการศึกษาพิเศษ/ 8 ปี ฝึกสอน 1 ภาคเรยีนและสอนเดก็

ครูประจำชั้น ออทสิตกิ 8 ปี
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของโรคออทิสติก

ตอ่ผู้อ่ืนหรอืสังคม ไดแ้ก ่กอ่ความรำคาญหรอืรบกวนผูอ่ื้น

ต้องดูแลเป็นพิเศษ ตัวเด็กออทิสติกขาดการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรยีน ดงัความเหน็ทีว่า่ “แตไ่ม่ดใีนเรือ่งทีอ่ยา่งป.ปลาย

เราก็จะเน้นวิชาการไง เด็กออทิสติกพอมาอยู่ก็เหมือนนั่ง

เฉย ๆ ไม่ได้ทำอะไร แล้วก็จะเสียเวลาพลาดโอกาสไป”

(ID:T5) คนทั่วไปยังไม่เข้าใจโรคหรือการสื่อสารของเด็ก

ออทิสติก  ในขณะเดียวกันก็มองว่าเด็กออทิสติกจะมี

พัฒนาการดีขึ ้นเมื่อสู่สังคมปกติและคนทั่วไปจะเข้าใจ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึ้น “เค้าแสดงออกทาง

สีหน้ามากขึ้น” (ID:T1) “เค้าจะพยายามทำทุกอย่างให้

เหมอืนเพือ่น เพือ่ท่ีตัวเคา้จะพฒันาดข้ึีน” (ID:T5)

ด้านการประเมินคุณค่า แบ่งออกเป็นการ

ประเมินที่ได้จากนักเรียนเรียนร่วมที่มีต่อเด็กออทิสติก

การประเมินจากครูที่มีต่อเด็กออทิสติก  และการประเมิน

จากครูที่มีต่อเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนปกติ พบว่าการ

ประเมินคุณค่าในเชิงบวกและเชิงลบเกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้

ให้ข้อมูลทุกมิติ ทั้งเพื่อนที่เข้าหา เพื่อนที่ถอยห่าง และ

เพื่อนที่ไม่สนองต่อพฤติกรรม รวมทั้งครูประจำชั้นและครู

การศกึษาพเิศษ มีดงันี้

อารมณ์เชิงบวก ได้แก่ ภูมิใจในตนเอง ดังที ่

นักเรียนรายหนึ่งกล่าวว่า “เค้าก็เชื ่อนิดหน่อย รู ้สึกว่า

เอ้อ...เราก็ทำได้นี่นา(ยิ้ม)” (ID:S9) เข้าอกเข้าใจ เช่น

ผู้ใหข้อ้มูลรายหนึง่รบัรู้วา่ตนเองมภีาวะสมาธส้ัิน (ADHD)

จึงเปรียบเทียบกับเพื่อนที่มีภาวะออทิสซึมในชั้นเรียน

เดยีวกนั”...ผมเปน็เดก็สมาธส้ัิน ผมเลยเขา้ใจไดเ้ดก็สมาธิ

สั้นด้วยกันก็เข้าใจ...” (ID:S2)  ความรู้สึกสงสาร ซึ่งเป็น

ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ “ก็สงสารเค้าค่ะ...เค้า

เกดิมาไมเ่หมอืนคนอืน่”(ID:S7) และรูสึ้กเอน็ด ู  เนือ่งจาก

ลักษณะทางกายภาพของเด็กออทิสติกมิได้มีรูปร่างหน้า

ตาผิดปกติแต่อย่างใด”บางทีเค้าก็น่ารัก...แก้มเค้านิ่ม ๆ”

(ID:S7)

ส่วนอารมณเ์ชงิลบ ไดแ้ก ่อารมณห์งดุหงดิ โกรธ

ไม่พอใจ “บางทีบังคับ...ไม่ได้ ก็รู ้สึกหงุดหงิด แบบ...

”ทำไมด้ือแบบน้ี!” (ID:S9) อารมณ์กลัว  กังวลในพฤตกิรรม

ไม่พึงประสงค ์“กลัว ระแวงตลอดเวลาคะ่ ระแวงวา่ “จะทำ

อะไรฉันหรือเปล่านะ” (ID:S8) หรืออารมณ์น้อยใจเมื่อ

เพื่อนออทิสติกไม่ตอบสนองเหมือนเพื่อนนักเรียนปกติ

“เหมือน....เค้านิ่ง ๆ เค้าไม่ค่อยอยากยุ่งกับหนูหนูต้องไป

เขา้หาเคา้อยา่งเดยีว” (ID:S5) และสดุทา้ยคอืไม่มีอารมณ์

ตอบสนอง

ด้านแนวโน้มพฤติกรรม พบว่านักเรียนผู้ให้

ข้อมูลในพื้นที่ศึกษา มีทั้งพฤติกรรมเข้าหาเพราะไม่มีคน

ดูแล “ตอนนัน้ไมอ่นบุาล 2 ก3็ คะ่ เคา้กย็งัเดก็...ดไูม่คอ่ย

รู้เรือ่ง ตอนนัน้ไมไ่ดท้ำอะไร ไม่ไดจั้บ มาจบัก ็กป็ระมาณ

ตอนป.1 ป.2 ค่ะ เหมือนอยู่ห้องเดียวกันแล้วเหมือนไม่มี

ใครคอยช่วยเลย เพื่อน ๆ ไม่มีใครช่วย”(ID:S10) เข้าหา

เพื่อทักทาย เพื่อสอน เพื่อปรับพฤติกรรม หรือเข้าไปเล่น

ด้วยดังความเห็นของครู “ก็คือไม่ได้หา buddy ให้กับเค้า

คือส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตก็คือจะมีเพื่อนมาหา มาเล่นกะ

เค้า” (ID:T1) ส่วนน้อยที่จะเข้าหาเพื่อแกล้ง ในครูผู้ให้

ข้อมูล ส่วนมากการเข้าหาถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลของ

ครูการศึกษาพิเศษ “...วางหน้าที่หลักของผมเลยก็คือดู

ไม่ให้เค้าได้รับอันตราย และให้เค้าอยู่ใกล้ ๆ ตัวตลอด

เวลา”(ID:T2) ครูประจำชั้นปกติก็จะดูแลเช่นเดียวกับเด็ก

ปกต ิและเปน็การดแูลแทนผูดู้แลหลกั

ส่วนพฤติกรรมถอยห่างมักเป็นนักเรียนชาย ซึ่ง

มักจะแสดงท่าทีที่ชัดเจนกว่า โดยเฉพาะการถอยห่างจาก

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เดินหนี ดังความเห็นของ

ครูผู้ให้ข้อมูล “ส่วนมากเนีย่เดก็ผูช้ายจะหน”ี (ID:T3) หรือ

ขยับตัวห่างจากนักเรียนออทิสติก ส่วนครูปกติจะถอยห่าง

เพราะหนา้ทีท่ี่ต้องดแูลชัน้เรยีนปกตมิากกวา่และเนือ่งจาก

ครูการศึกษาพิเศษดูแลอยู่แล้ว  ในครูการศึกษาพิเศษนั้น

การถอยห่างถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กออทิสติกอยู่ร่วม

ในชั้นเรียนปกติ เพราะเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมคงที่ไม่

และเป็นปัญหาต่อชั้นเรียน

พฤติกรรมไม่สนองต่อเด็กออทิสติกในนักเรียน

ปกตมัิกพบจากการสงัเกตมากกวา่การสมัภาษณส่์วนมาก

นักเรียนไม่สนองเป็นเพราะต้องการให้เพื่อนออทิสติกอยู่

เฉย ๆ และเพราะเด็กออทิสติกมีพฤติกรรมนิ่ง ไม่รบกวน
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ช้ันเรยีน ในครไูม่สนองเพราะกำลงัปฏบัิติหนา้ทีใ่นช้ันเรยีน

ร่วมและเพิกเฉยต่อพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีไม่เป็นอันตราย

หรือรบกวนมากนัก

ด้านอื่นๆ ได้แก่ปัจจัยสนับสนุน พบว่ามีแพทย์

มาให้ความรู้  “หมอน่ะเข้ามามาสอนว่าเป็นเด็กพิเศษ

ตอนนัน้กจ็ะอบรมกนัอยูเ่รือ่ย เรากม็าเรยีนรูก้เ็ขา้ใจเลก็ ๆ

ว่าอ้อ เด็กคนนี้เป็นอย่างงี้นะ แล้วก็จับแยกเรียน หมอจะ

เป็นคนพูดให้ความรู้ จะอบรม เอ๊ะ แอลดีเป็นยังไง ฯลฯ

เราก็เริ ่มแยกแยะแล้วก็สนใจอ่าน”  (ID:T4) ผู้บริหาร

สนับสนุน  มีบุคลากรทางการศกึษาพเิศษเพิม่ข้ึน นักเรยีน

ได้ร ับคำแนะนำจากครู มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมผู้ปกครองของเด็กออทิสติกปรับแนวทางการเล้ียงดู

“เด็กบางคนมาตอนแรกเข้ากับใครไม่ได้ จะเดินวนพี่ก็

บอกแม่ว่าต้องปล่อยเค้านะ ไม่ต้องยุ่งมาก ปล่อยให้ลูก

เป็นตัวของตัวเอง อย่าไปใส่อะไรให้ลูกเยอะแยะ ตอนนี้

เด็กก็ไม่เป็นอะไรนะ ทำอะไร ๆ  ได้ปกติ” (ID:T4) ผู้ปกครอง

เด็กปกติให้การสนับสนุน ประกอบกับเด็กปกติมีวุฒิภาวะ

ในตนเองดีก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความเห็นใจ

และมั่นใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนออทิสติกต่อไป

“ก็เล่าให้แม่ฟัง บอกว่าหนูช่วยจับเค้าเวลาเค้าวิ่ง แล้วก็

ทำงานกลุม่เดยีวกบัหน ู ไปคา่ยกบัหน ูหนขูอเปน็บดัดีเ้คา้

แม่ก็บอกว่าดีแล้วเค้าน่าสงสาร...ก็บอกว่าเค้าเป็นเด็กพิเศษ

แล้วกช่็วยดแูลเคา้” (ID:S11)

ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ วิชาเรียนร่วมบาง

วิชาและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนร่วมยังไม่เหมาะสม

สำหรับเด็ก  แนวโน้มวุฒิภาวะของเดก็ปกติลดลง ผู้ปกครอง

ไม่เข้าใจหรือไม่สนับสนุน และเด็กออทิสติกที่อยู่ในพื้นที่

ศึกษารุ่นหลังมีอาการรุนแรงมากขึ้น ข้อเสนอแนะในเรื่อง

อื่น เช่น การเรียนร่วมที่ได้ประโยชน์ทั้งเด็กปกติและเด็ก

ออทิสติก “เพราะถ้าเกิดครูผู้สอน...นี่เป็นหลักสากลทั่วไป

ในห้องเรียนที ่มีเด็กพิเศษเนี ่ยถ้าครูผู ้สอนสามารถทำ

กิจกรรมทีเ่ดก็พิเศษสามารถรว่มไดแ้ล้วเนีย่...แตถ้่ามีรูปถ้า

เด็กปกติมาลองทำด้วยเนี่ย เด็กก็อ๋อ...เด็กก็มีสื่อเพิ่มขึ้น

ถูกมั้ยฮะ และก็เป็นสื่อที่ต้องการให้เด็กพิเศษเข้าใจง่าย

เด็กปกติก็ได้ประโยชน์” (ID:T2) ด้วยพื้นฐานครอบครัว

ของผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่มีเศรษฐสถานะ

ค่อนข้างสูงจึงควรได้เรียนรู้เรื ่องความแตกต่างระหว่าง

บุคคล  “...ไปถึงที่อื่นอาจจะมองด้วยความแปลกแยกอาจ

จะรังเกียจอะไรไปเลยก็ได้โดยพื ้นฐานสภาพแวดล้อม

สภาพครอบครัวเค้าอาจจะไม่เจอพอมาเจอไม่ได้มอง...

เป็นตัวตลก แต่ถ้าเป็นวิชาทักษะพื้นฐาน  พี่ว่าให้เค้าได้

เห็นได้เรียนรู้ หรือเด็กอื่นเค้าจะได้มองเห็นพัฒนาการเนี่ย

เป็นยังไง คืออาจจะไม่ได้คิดไปไกลว่าพัฒนาการเค้าดีนะ

แตเ่หน็วา่เพือ่นเราโตแลว้เปน็ยงัไง” (ID:T4)

วิจารณ์

ข้อค้นพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ความคิด

เห็น และความเชื่อเกี่ยวกับโรคออทิสติก ได้แก่ ลักษณะ

อาการของโรคออทิสติก สอดคล้องกับทฤษฎีเรื ่องโรค

สาเหตุและอาการของออทิสติกสเปคตรัม (Autistic

spectrum)(2 – 4)  ได้แก่  มีความบกพร่องทางการสื่อสาร

ปัญหาพฤติกรรม รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พบว่าใน

ผู้ให้ข้อมูลที่ทราบสาเหตุและลักษณะของโรคออทิสติก

จะแสดงออกต่อเพื่อนนักเรียนออทิสติกในทางบวกมาก

กว่าทางลบสอดคล้องกับงานวิจัยของปณัสยา น้ำรัก(6)

ที่แม้จะเป็นการศึกษาในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา อยู่ใน

ช่วงวัยรุ่นตอนต้น แต่ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคออทิสติกกับเจตคติ (ทัศนคติ)

นั้นเกี่ยวข้องกัน คือ กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงบวกมักจะมีระดับ

ความรู้ความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับ

ที่ดี  นอกจากนี้งานวิจัยของ Nicole L. และคณะ(7) ที่

ศกึษาเกีย่วกบัการสง่ตอ่นกัศกึษากลุม่แอสเพอรเ์กอร ์   ซ่ึง

อยู่ในช่วงวัยรุ ่นตอนปลายถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นพบว่ามี

ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุหรือโรคที่เพื่อนของตนเอง

เป็นโดยผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์มาแล้ว และเพื ่อน

นักศึกษายังมีอาการไม่รุนแรงเท่าเพื่อนนักเรียนออทิสติก

ในงานวิจัย  ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมต่าง ๆ รุนแรงกว่า

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลนักเรียนในระดับประถมศึกษาส่วน

ใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับโรคที่เพื่อนนักเรียน

ออทิสติกเป็นอยู่ มักทราบหรือคาดเดาจากลักษณะอาการ
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ท่ีพบเหน็มากกวา่ มีเพยีงนกัเรยีนผูใ้ห้ข้อมูล 2 คนทีท่ราบ

ว่าเพื่อนเป็นโรค  “ออทิสติก” เนื่องจากได้รับความรู้จาก

บิดามารดาและจากการอ่านหนังสือเรื ่องโรคออทิสติก

โดยตรงและงานวจัิยของเนติสิทธ์ิ ปฐมกาลบุตร(8) พบปัจจัย

ด้านมนุษยสัมพันธ์ในเด็กออทิสติกจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้เรียน

ร่วมกับเด็กปกติในชั้นเรียนร่วม  เรื่องผลกระทบของโรค

ออทิสติกต่อสังคมพบว่านอกจากผู้ให้ข้อมูลจะมองผล

กระทบทั้งเชิงลบในแง่ของการรบกวนผู้อื ่นปัญหาด้าน

ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารกับคนรอบข้างผลกระทบต่อ

สังคมในเชิงบวกสอดคล้องกับคณะกรรมการการประถม

ศกึษาแหง่ชาต ิ (อ้างใน ณัฐกฤตา ไพศาลสมบตั,ิ 2543)(9)

ท่ีได้กล่าวถึงความสำคญัของการเรยีนร่วมท้ังด้านการเรยีน

ครอบครัว และที่สำคัญคือการเปลี่ยนเจตคติทั้งในเด็ก

ปกติเองและผู้ปกครองของเด็กปกติจากเดิมที่มีแนวคิด

เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบที่สังคมทั่วไปมี

ความคิดความเชื่อว่าเป็นกลุ่มคนที่แตกต่างจากตนเอง

และอยู่ห่างจากสังคมปกติ แต่ในความจริงในทุกสังคม

ย่อมมีทั้งบุคคลปกติและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ

ดังนั้น เด็กต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจ ยอมรับ และช่วยเหลือ

นักเรียนออทิสติกหรือนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ

ให้มากขึ้น

ด้านการตัดสินคุณค่าและแนวโน้มพฤติกรรม

ของกลุ ่มเพื ่อนในชั ้นเร ียนปกติที ่ม ีต ่อเด็กออทิสติก

สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชาภัทร ศรีนฤวรรณ(10)  ซึ่ง

แม้งานวิจัยดังกล่าวจะเป็นการศึกษาในช้ันเรียนอนุบาล แต่

สอดคล้องเรื่องสาเหตุที่เด็กปกติเลือกเล่นกับเด็กออทิสติก

เนื่องจากเด็กออทิสติกมีลักษณะหน้าตาน่ารักเหมือนเด็ก

ปกติ และมีท่าทีเป็นมิตร เช่น ย้ิมให้เพ่ือน ยอมร่วมกิจกรรม

กับเพ่ือน ส่วนเดก็ท่ีไม่เล่นกับเด็กออทิสติกเน่ืองจากปัญหา

พฤติกรรมในตัวเด็กออทิสติก เช่น อยู่ไม่นิ่ง พูดไม่รู้เรื่อง

กระตุ้นตนเอง เป็นต้น ถึงแม้ผลการวิจัยจะจำแนกกลุ่ม

นักเรียนได้ทั้งกลุ่มเข้าหา กลุ่มที่ไม่เข้าหา และกลุ่มไม่

ตอบสนอง และผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็น

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการแสดงออกดงัท่ีอภิปราย

ข้างต้น  แต่ในนักเรียนบางรายก็อาจจะมีแนวคิดที่ไม่สอด

คล้องกับแนวปฏิบัติ เช่น ในนักเรียนผู้ให้ข้อมูลที่เข้าหา

บางรายมีเจตคติด้านการตัดสินคุณค่าแบบไม่มีผลหรือใน

บางครั้งก็เกิดความรู้สึกเชิงลบ เช่น โกรธที่เพื่อนออทิสติก

ไม่ตอบ สนองหรือแสดงพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้หรือใน

เด็กชายกลุ ่มที ่มีแนวโน้มพฤติกรรมถอยห่างหรือตอบ

สนองเชงิลบ แตมี่เจตคตเิชงิบวกดา้นความคดิ  ความเชือ่

เรื่องโรคออทิสติกเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนมากขึ้นเป็นต้น

ซึ่งพบปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้านเจตคติ เช่น

การได้รับแหล่งข้อมูลเก่ียวกับเด็กออทิสติกจากบิดามารดา

หรือครูจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนผู้ให้ข้อมูลมีเจตคติและ

พฤตกิรรมเชงิบวกมากขึน้ แตกตา่งจากงานวจัิยของ Jane

F. Morton(11) ซึ่งพบว่านักเรียนที่ได้รับข้อมูลจากบุคคล

ใกล้ตัว เช่น บิดามารดาหรือครูจะมีเจตคติและพฤติกรรม

เชิงบวกน้อยกว่าการได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่มี

คุณวุฒิสูงกว่า เช่น แพทย์ นอกจากนี้มีข้อพิจารณาใน

ความคดิเหน็เรือ่ง “กรรม” ดงัทีน่กัเรยีนผูใ้หข้อ้มูลรายหนึง่

อ้างอิงถึงน้ันสะท้อนว่าส่วนหนึง่เป็นความคดิมาจากผูใ้หญ่

โดยกรณีนี้สมาชิกครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลมีแต่วัยผู้ใหญ่

และวยัสูงอาย ุเช่น บิดามารดา ปู่ย่า น้าอา ฯลฯ จึงมักจะ

อบรมสั่งสอนด้วยเรื่องที่เป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม

เพราะด้วยลักษณะหรือเนื ้อหาคำพูดของนักเรียนผู้ให้

ข้อมูลค่อนข้างเป็นความคิดเชิงนามธรรมต่างจากพัฒนาการ

ในวัยช่วงพัฒนาความคิดจากรูปธรรมไปสู ่นามธรรม

(Abstract thinking) ดังน้ันคำวา่ “กรรม” อาจมีความหมาย

โดยนัยว่าคนที่เป็นโรค “ออทิสติก” หรือ “สมาธิสั้น” ตาม

ความเห็นของเด็กเป็นตัวอย่างของผลการกระทำที่ไม่ดี

ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงควรพิจารณาคำพูดของเด็กและส่งเสริม

การแสดงออกอยา่งเหมาะสม

อีกปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการเป็น

เพื ่อนกับนักเรียนออทิสติกเรียนร่วมบางเวลาในระดับ

ประถมศึกษา คือ พัฒนาการในวัยของนักเรียนผู้ให้ข้อมูล

อยู่ในช่วง 7 - 12 ปี ดังทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson

นักเรียนผู้ให้ข้อมูลจะอยู่ในวัยเรียนถือเป็นวัยที่ต้องพัฒนา

ด้านวิริยะอุตสาหะ(Industry) ในการเรียน รวมทั้งการทำ

กิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ(3)
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งานวิจัยนี้พบว่าการได้เป็นเพื่อนกับเด็กออทิสติกเรียนร่วม

นั้นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางสังคม

ดงักลา่ว   ดงัทีผู้่ใหข้อ้มูลส่วนหนึง่จะรูสึ้กวา่ตนเองประสบ

ความสำเร็จในการช่วยเหลือดูแลเพื่อน  จากเมื่อก่อนยัง

ไม่ได้ตั ้งใจดูแลช่วยเหลือ หรือไม่คิดว่าตนเองจะทำได้

ส่วนหนึ่งเกิดเป็นปัจจัยที่มาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ได้สำเรจ็และเปน็ประโยชน ์เช่น คอยชว่ยครตูามงานเพือ่น

คนอื ่น ช่วยแจกงาน หรือช่วยสอนเพื ่อน เป็นต้น ซึ ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Laushey KM. และ Heflin LJ.(12)

แม้กลุ่มตัวอย่างจะอยู่ในชั้นอนุบาลหรือวัยเด็กที่มีบทบาท

เปน็ผูช่้วยคร ู ซ่ึงตา่งจากกลุม่ผู้ใหข้อ้มูลซ่ึงมไิดม้อบหมาย

หน้าที่ดังกล่าวก็ตาม หรือแม้แต่ในนักเรียนที่เป็นกลุ่มถอย

ห่าง และกลุ่มไม่ตอบสนองเริ่มมีเจตคติและท่าทีที่ดีขึ้น

กว่าในช่วงแรกเมื่อได้ลองทำกิจกรรมบางอย่างในพื้นที่

ใกล้กันหรือกลุ่มเดียวกัน

เร ื ่องอิทธิพลเกี ่ยวกับเพศเนื ่องจากนักเร ียน

ออทิสติกเรียนร่วมในพื้นที่ศึกษาเป็นเด็กนักเรียนหญิง

กลุ ่มเพื ่อนจึงเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และด้วย

ลักษณะของเด็กนักเรียนชายตามพัฒนาการในวัยนี้เป็น

วัยที่ยังแยกกลุ่มการเล่นตามเพศของตนเอง  เด็กชายจะ

เล่นกับเด็กชาย เด็กหญิงจะเล่นกับเด็กหญิงตามทฤษฏี

ของ Freud  ซ่ึงเดก็อยูใ่นระยะ Latency Period(3,13)

ด้วยวัยของนักเรียนผู้ให้ข้อมูลกำลังจะเปลี่ยนไป

ยังวัยรุ่นตอนต้นจึงควรพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านบวก

ที่นักเรียนกลุ่มเข้าหามีอยู่เพื่อคงไว้หรือพัฒนาทั้งด้าน

ความภาคภมิูใจในตนเอง (self-esteem) และพฒันาดา้น

คุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื ่น (empathy) ต่อไป

จนกระทั่งเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันครูหรือผู้ปกครองต้อง

ไม่ลืมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะ

ความเข้าใจเกี ่ยวกับการช่วยเหลือดูแลเพื ่อนนักเรียน

ออทิสติกจะต้องไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันการเรียนหรือ

การทำกิจกรรมของตนเอง แต่สามารถแสดงออกต่อเพื่อน

ในทางสร้างสรรค์ได้ เช่น แม้นักเรียนจะไม่สามารถเข้าไป

ช่วยเหลือนักเรียนออทิสติกโดยตรง แต่การไม่ล้อเลียน

รังแก หรือเพิกเฉยในเรื่องที่เป็นอันตรายแก่เด็กออทิสติก

เป็นสิ่งที่นักเรียนทำได้ทุกคนดังจะเห็นได้จากกลุ่มนักเรียน

ที่เข้าหามิได้มีพัฒนาการถดถอยเพราะการเป็นเพื่อนดูแล

นักเรียนออทิสติก เนื ่องจากพฤติกรรมอาการของเด็ก

ออทิสติกอยู่ในข้ันปานกลางถงึรุนแรง ยังต้องมีครูการศึกษา

พิเศษคอยดูแลอยู่ ประกอบกับการเรียนในชั้นเรียนร่วม

เป็นการเรียนร่วมบางเวลา  มักเป็นวิชาท่ีเน้นการทำกิจกรรม

มากกวา่เรยีนเนือ้หาวชิาการ

ข้อจำกดั

ถึงแม้ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง ได้แก่

กลุ่มเด็กนักเรียนและครู และเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี

ได้แก่ การสังเกตและการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความ

น่าเชื ่อถือซึ ่งกันและกันแต่อย่างไรก็ดียังมีประเด็นที ่

ควรพิจารณาในการแปลผลหรือการนำผลไปประยุกต์ใช้

ได้แก่

1. การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยในโรงเร ียนประถม

ศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการเรียนร่วมบางเวลาสำหรับเด็ก

ออทิสติกในระดับปานกลางถึงรุนแรงในโรงเรียนเรียนร่วม

ที่สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแบบเจาะจงเพียง

โรงเรียนเดียว และทางโรงเรียนมิได้คัดเลือกเด็กออทิสติก

ตามระดับความรุนแรงของโรคอาจทำให้จำนวนข้อมูลที่

ได้มาไม่เพียงพอในการนำไปใช้อ้างอิงถึงกลุ่มประชากร

ทั้งหมด

2. ผู้วิจัยซึ่งทำหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษในพื้นที่

ศึกษาและเป็นผู้เก็บข้อมูลทั้งการสังเกตการณ์และการ

สัมภาษณ์ด้วยการตีความข้อมูลอาจมีอคติบ้างแม้จะมี

การตรวจสอบและระมัดระวังแต่ผู้วิจัยได้พยายามลดข้อ

จำกัดนี้โดยการอาศัยนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ใน

การทำวิจัยเชิงคุณภาพช่วยให้คำปรึกษาและร่วมวิเคราะห์

ข้อมูล

3. ระยะเวลาที ่ใช้ในการศึกษาค่อนข้างจำกัด

สำหรับการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ

การสัมภาษณ์ภายใต้สถานการณ์ธรรมชาติ ในกลุ่มที่เป็น

นักเรียนในชั้นเรียนปกติ  เนื ่องจากระเบียบวิธีวิจัยไม่

สามารถกำหนดเวลาและสถานการณ์ในการเก็บข้อมูล

ใหต้ายตวัได ้  จึงอาจทำใหข้อ้มูลมีนอ้ยและไมห่ลากหลาย

เพียงพอ
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ข้อเสนอแนะในการศกึษาตอ่ไป

ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณในกลุ่มประชากรที่กว้างขึ้นเพื่อเป็นการขยายผล

การวิจัยให้ครอบคลุม และสามารถนำขอ้มูลไปใช้ประโยชน์

ในการวางแผนเชิงนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษา

และนำผลที่ได้ไปจัดบริการทางการแพทย์หรือเพื ่อจัด

โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพจิตศึกษา (Psychoeducation)

ทั้งในเด็กปกติและเด็กออทิสติกต่อไป
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